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ČÁST 2   POTKÁVÁNÍ  LODÍ

Pravidla části 2 platí mezi loděmi, které plachtí v závodním prostoru nebo v jeho 
blízkosti a mají v úmyslu závodit, závodí nebo závodily. Avšak lodě, které nezávodí, 
nesmějí být potrestány pro porušení některého z těchto pravidel s výjimkou pravidla 
23.1. 
Když se loď, která plachtí podle těchto pravidel, potká s lodí, která podle nich 
neplachtí, musí vyhovět Mezinárodním předpisům pro zabránění srážek na moři 
(IRPCAS) nebo státním pravidlům práva plavby. Jestliže tak stanoví plachetní 
směrnice, pravidla Části 2 jsou nahrazena pravidly IRCPAS nebo státními pravidly 
práva plavby.

ČÁST A 
PRÁVO PLAVBy

Loď má právo plavby, když je jiná loď povinna se jí vyhýbat. Avšak některá pravidla 
v části B, C a D  omezují jednání lodě s právem plavby.

10 NA OPAČNéM VĚTRU

Když jsou lodě na opačném větru, loď na větru zleva musí vyhýbat lodi na 
větru zprava.

11 NA STEjNéM VĚTRU, KRyTÍ 

Když jsou lodě na stejném větru a v krytí, návětrná loď musí vyhýbat lodi 
závětrné.

12 NA STEjNéM VĚTRU, BEZ KRyTÍ

Když jsou lodě na stejném větru a nejsou v krytí, loď zcela vzadu musí 
vyhýbat lodi zcela vpředu.

13 PŘI OBRACENÍ (PŘI ZMĚNĚ VĚTRU)

Poté co loď překročí směr přídí proti větru, musí vyhýbat jiným lodím, dokud 
není na směru ostře proti větru. Během této doby neplatí pravidla 10, 11 a 12. 
Jestliže jsou dvě lodě současně subjektem tohoto pravidla, musí vyhýbat ta, 
která je vlevo od druhé nebo ta, která je vzadu.
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ČÁST B 
VŠEOBECNÁ OMEZENÍ
14 ZABRÁNĚNÍ DOTEKU

Jestliže je to rozumně možné, loď  musí zabránit doteku s jinou lodí. Avšak 
loď s právem plavby nebo loď s právem na místo nebo místo u značky:
(a) nemusí jednat k zabránění doteku, dokud není jasné, že jiná loď 

nevyhýbá, nebo že neposkytuje místo nebo místo u značky, a
(b) nesmí být potrestána podle tohoto pravidla, pokud nešlo o dotyk, který 

způsobil škodu nebo zranění.

15   ZÍSKÁNÍ PRÁVA PLAVBy

Když loď získá právo plavby, musí dát zpočátku druhé lodi místo k vyhýbání, 
pokud nezískala právo plavby jednáním druhé lodi.

16 ZMĚNA SMĚRU

16.1  Když loď s právem plavby mění směr, musí dát druhé lodi místo k vyhýbání.

16.2  Navíc když po startovním znamení loď na větru zleva vyhýbá lodi na větru 
zprava tak, že směřuje za její záď, loď na větru zprava nesmí měnit směr, 
jestliže by v důsledku toho loď na větru zleva musela bezprostředně změnit 
směr, aby pokračovala ve vyhýbání.

17 NA STEjNéM VĚTRU; SPRÁVNý SMĚR

Jestliže se loď zcela vzadu dostala do závětrného krytí lodě na stejném větru 
ve vzdálenosti méně než dvě délky svého trupu, nesmí po dobu, kdy zůstává 
v této vzdálenosti na stejném větru a v krytí, plachtit nad svůj správný směr, 
a pokud tak učiní, musí neprodleně plachtit za záď této lodě. Toto pravidlo 
neplatí, jestliže krytí začíná, když je návětrná loď povinna vyhýbat podle 
pravidla 13.
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ČÁST C 
U ZNAČEK A PŘEKÁŽEK

Pravidla části C neplatí u startovní značky obklopené splavnou vodou nebo u jejího 
kotevního lana od okamžiku, kdy se k ní lodě přibližují, aby odstartovaly, dokud je 
neminou. Když platí pravidlo 20, pravidla 18 a 19 neplatí.

18 MÍSTO U ZNAČKy
18.1 Platnost pravidla 18

Pravidlo 18 platí mezi loděmi, když je po nich vyžadováno minout značku 
stejnou stranou a jestliže alespoň jedna z nich je v zóně. Nicméně neplatí
(a) mezi loděmi na opačných větrech při křižování proti větru,
(b) mezi loděmi na opačných větrech, když správný směr u značky pro 

jednu z nich, ale ne pro obě, je obrátit,
(c) mezi lodí přibližující se ke značce a lodí, která ji opouští, nebo
(d) jestliže je značka souvislou překážkou, v tom případě platí 

pravidlo 19.

18.2 Poskytnutí místa u značky

(a) Když jsou lodě v krytí, musí vnější loď poskytnout vnitřní lodi místo 
u značky pokud neplatí pravidlo 18.2(b).

(b) Jestliže jsou lodě v krytí, když první z nich dosáhne zóny, musí loď, 
která je v ten moment vnější, následně poskytnout vnitřní lodi místo 
u značky. Jestliže je loď zcela vpředu, když dosáhne zóny, musí jí 
ta, která je v tomto momentu zcela vzadu následně poskytnout místo 
u značky.

(c) Jestliže je po lodi pravidlem 18.2(b) požadováno poskytnout místo 
u značky, musí tak činit i když je později krytí přerušeno nebo vznikne 
krytí nové. Nicméně když jedna z lodí přejde přes směr proti větru 
nebo když loď s právem na místo u značky opustí zónu, pravidlo 
18.2(b) přestává platit.

(d) Jestliže je důvodná pochybnost o tom, zda loď včas získala nebo 
přerušila krytí, musí se předpokládat, že se tak nestalo.

(e) Jestliže loď získala vnitřní krytí z pozice zcela vzadu a, od okamžiku 
kdy krytí vzniklo, není vnější loď schopna místo u značky poskytnout, 
není toto po ní požadováno.
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18.3 Obracení (změna větru) při přibližování ke značce

Jestliže se dvě lodě přibližovaly ke značce každá na jiném větru, jedna z nich 
mění vítr a stane se tak subjektem pravidla 13 v zóně, zatímco druhá dosahuje 
značky bez obratu, potom pravidlo 18.2 neplatí. Loď, která mění vítr:
(a) nesmí donutit druhou loď plachtit nad směr ostře proti větru, aby se 

jí vyhnula, nebo bránit druhé lodi v obeplutí značky požadovanou 
stranou, a

(b) musí poskytnout místo u značky, jestliže se s ní druhá loď dostane do 
vnitřního krytí. 

18.4 Přehození

Pokud musí loď s právem plavby a s vnitřním krytím u značky přehodit, aby 
plachtila svým správným směrem, nesmí před přehozením plachtit dále od 
značky, než je pro tento směr potřeba. Pravidlo 18.4 neplatí u značky, která 
je bránou.

18.5 Zproštění viny

Když loď využívá místo u značky, na které má právo, musí být zproštěna 
viny
(a) pokud, jako výsledek toho, že jí druhá loď místo u značky neposkytla, 

poruší pravidlo Části A, nebo
(b) pokud, při obeplouvání značky svým správným směrem, poruší 

pravidlo Části A nebo pravidlo 15 nebo 16.

19 MÍSTO K OBEPLUTÍ PŘEKÁŽKy
19.1 Platnost pravidla 19

Pravidlo 19 platí mezi loděmi u překážky vyjma případu, kdy je překážka 
i značkou, kterou mají lodě obeplout stejnou stranou. Nicméně u souvislé 
překážky platí pravidlo 19 vždy a pravidlo 18 neplatí.

19.2 Poskytnutí místa u překážky

(a) Loď s právem plavby si může zvolit obeplout překážku kteroukoliv 
stranou.

(b) Když jsou lodě v krytí, musí vnější loď poskytnout vnitřní lodi místo 
mezi ní a překážkou, ledaže by od okamžiku vzniku krytí tak nebyla 
schopna učinit.
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(c) Když lodě míjí souvislou překážku a loď, která byla zcela vzadu 
a která měla vyhýbat, získá krytí mezi druhou lodí a překážkou 
a v okamžiku, kdy krytí vznikne, zde není pro ni místo k proplutí, 
nemá na místo podle pravidla 19.2(b) nárok. Dokud jsou lodě v krytí, 
musí vyhýbat a pravidla 10 a 11 neplatí.

20 MÍSTO K OBRATU U PŘEKÁŽKy
20.1   Zvolání a odpověď

Když se loď, která plachtí ostře proti větru nebo výše, přibližuje k překážce, 
může volat na další loď na stejném větru o místo k obratu a vyhnutí. Poté co 
loď zvolá,
(a) musí dát volané lodi čas k odpovědi;
(b) volaná loď musí odpovědět buďto tím, že obrátí jak je to nejdříve 

možné, nebo tím, že okamžitě odpoví „Obrať ty“ a následně poskytne 
volající lodi místo k obratu a vyhnutí; a

(c) když volaná loď odpoví, musí volající obrátit jak je to jen nejdříve 
možné.

20.2   Zproštění viny

Když loď využívá místo, na které má právo podle pravidla 20.1(b), musí být 
zproštěna viny, pokud poruší pravidlo Části A nebo pravidlo 15 nebo 16.

20.2   Kdy nevolat

Loď nesmí zvolat, pokud bezpečnost nevyžaduje udělat podstatnou změnu 
směru, aby se překážce vyhnula. Rovněž nesmí zvolat, pokud je překážka 
značkou, kterou může volaná loď dosáhnout bez obratu.

ČÁST  D 
DALŠÍ  PRAVIDLA

Když je mezi dvěmi loděmi uplatněno pravidlo 21 nebo 22, pravidla Části A 
neplatí.

21   STARTOVNÍ CHyBy, PŘIjMUTÍ TRESTŮ, POHyB VZAD

21.1 Loď, která po svém startovním znamení plachtí směrem k předstartovní straně 
startovní čáry nebo jednoho z jejích prodloužení, aby odstartovala nebo aby 
vyhověla pravidlu 30.1, musí vyhýbat lodím, které tak nečiní, dokud není 
zcela na předstartovní straně. 

21.2 Loď, která přijímá trest, musí vyhýbat lodi, která tak nečiní. 
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21.3 Loď, která se pohybuje vzad za pomoci plachet, musí vyhýbat lodi, která tak 
nečiní.

22   LOď PŘEVRŽENÁ, ZAKOTVENÁ NEBO UVÍZLÁ NA MĚLČINĚ, 
ZÁCHRANA

Jestliže je to možné, loď se musí vyhnout lodi, která je převržená nebo dosud 
nezískala ovladatelnost po převržení, je zakotvená nebo uvízlá na mělčině, 
nebo se snaží pomoci osobě nebo plavidlu v nebezpečí. Loď je převržená, 
když je špička jejího stěžně ve vodě.

23  PŘEKÁŽENÍ jINé LODI

23.1  Jestliže je to rozumně možné, loď, která nezávodí, nesmí překážet závodící 
lodi.

23.2  Vyjma plachtění svým správným směrem, loď nesmí překážet lodi přijímající 
trest nebo plachtící na jiném úseku dráhy.
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DODATEK E  ZÁVODNÍ PRAVIDLA PRO    
   RÁDIEM ŘÍZENé LODĚ

Závody pro rádiem řízené lodě se musejí řídit podle Závodních pravidel 
jachtingu tak, jak jsou změněny tímto dodatkem.

E1  TERmINOLOGIE, ZNAmENÍ ZÁVODU, DEFINICE A ZÁKLADNÍ 
PRAVIDLA

E1.1  Terminologie

„Loď“ znamená rádiem ovládané plavidlo řízené závodníkem, který není na 
palubě. Výraz „rozjížďka“ nahraďte mimo tento dodatek a mimo Dodatek 
A výrazem „rozplavba“. V tohoto dodatku se závod sestává z jedné nebo 
více rozplaveb a je úplný, když je poslední rozplavba v závodě dokončena. 
„Soutěž“ se sestává z jednoho nebo více závodů. 

E1.2  Znamení závodu

Oddíl Znamení závodu se zruší. Všechna znamení musejí být dávána 
ústně nebo jinými zvuky popsanými v tomto dodatku nebo v plachetních 
směrnicích.

E1.3  Definice

(a)  Přidejte do definice Zaujatá strana: „nikoli však závodník, když jedná 
jako pozorovatel“.

(b)  V definici Zóna se vzdálenost mění na čtyři délky trupu lodě.  

E1.4  Osobní záchranné prostředky

Pravidlo 1.2 se mění na „Pokud je na záchranném člunu, je závodník 
odpovědný za použití osobních záchranných prostředků odpovídajících 
podmínkám“.

E1.5  Antény

Konce antén vysílačů musejí být odpovídajícím způsobem chráněny. Když 
protestní  komise shledá, že závodník porušil toto pravidlo, musí jej varovat 
a dát mu čas pro nápravu nebo jej potrestat.
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E2  ČÁST 2  POTKÁVÁNÍ LODÍ

Pravidlo 22 se mění na
22 PŘEVRŽENÁ NEBO ZAPLETENÁ

Jestliže je to možné, loď se musí vyhnout lodi, která je převržená 
nebo zapletená, nebo která ještě nezískala kontrolu po převržení nebo 
zapletení. Loď je převržená, když je špička jejího stěžně ve vodě. Dvě 
nebo více lodí jsou zapleteny, když leží vedle sebe po určitou dobu tak, 
že žádná není schopna manévrovat a odpoutat se od druhé (druhých).

E3  ČÁST 3 ŘÍZENÍ ZÁVODU
E3.1  Závody s pozorovateli

Závodní komise může určit pozorovatele závodu, kterými mohou být 
závodníci. Ti musejí být v ovládacím prostoru, zatímco lodě závodí a volat 
a opakovat totožnost lodí, které se dotkly značky nebo jiné lodi. Takové 
volání se provádí z ovládacího prostoru. Na konci rozplavby pozorovatelé 
závodní komisi nahlásí všechny nevyřešené incidenty.

E3.2  Dráhová tabule

Pravidlo J2.1(4) se ruší. Dráhová tabule, která znázorňuje dráhu a vymezuje 
ovládací a vypouštěcí prostor(y), musí být umístěna vedle nebo uvnitř 
ovládacího prostoru. Informace na ní uvedené musí být závodníkům při 
závodění zřetelně viditelné.

E3.3  Ovládací a vypouštěcí prostory

Ovládací a vypouštěcí prostor(y) musejí být definovány plachetními 
směrnicemi. Závodící závodníci musejí být během probíhající rozplavby stále 
v ovládacím prostoru, s tou výjimkou, že mohou krátce zajít do vypouštěcího 
prostoru k provedení úkonu povoleného pravidlem E 4.5 a vrátit se z něj. 
Nezávodící závodníci musejí zůstat vně ovládacího a vypouštěcího prostoru, 
s výjimkou poskytují-li pomoc podle pravidla E4.2 nebo vystupují-li jako 
pozorovatelé závodu.

E3.4   Zrušená pravidla

Druhá věta pravidla 25 a celé pravidlo 33 se ruší.
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E3.5  Startování rozjížděk

Pravidlo 26 se mění na:
Slyšitelné signály ke startu rozplaveb musejí být v jednominutových 
intervalech ve sledu vyzývací znamení, přípravné znamení a startovní 
znamení. Během minuty před startem musejí být dávány ústní signály 
v desetisekundových intervalech a během posledních deseti sekund 
v jednosekundových intervalech. Každý signál je časován od počátku jeho 
zvuku.

E3.6  Startovní tresty

V pravidle 29.1 a 30 je vyškrtnuto slovo „posádka“. Ve všech částech pravidla 
30 se použije ústní sdělení místo znamení vlajkou.

E3.7   Startovní a cílová čára

Startovní a cílová čára jsou tečnami startovních a cílových značek z jejich 
dráhové strany.

E3.8   Individuální odvolání

V pravidle 29.1 vše po „závodní komise musí neprodleně“ nahraďte ´dvakrát 
zvolat „Odvolání (čísla plachet)“ ´.

E3.9   Všeobecné odvolání

V pravidle 29.2 zaměňte vše po „závodní komise může“ za ´dvakrát zvolat 
„Všeobecné odvolání“ spolu s dvěma silnými zvuky. Vyzývací znamení pro 
nový start pro odvolanou třídu musí být dáno krátce poté a start pro jakékoliv 
následující třídy musí následovat po tomto novém startu. ´

E3.10 Zkrácení nebo přerušení po startu

V pravidle 32.1(b) je „špatné počasí“ zaměněno za „bouřky“. Pravidlo 32.1(c) 
se ruší.

E4  ČÁST 4   DALŠÍ POŽADAVKy PŘI ZÁVODĚNÍ
E4.1  Zrušená pravidla

Pravidla 43, 47, 48, 49, 50, 52 a 54 se ruší.
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E4.2  Vnější pomoc

Pravidlo 41 se mění na
(a) Závodník nesmí dávat taktické nebo strategické rady závodníkovi, který 

závodí.
(b) Závodník, který závodí, nesmí přijmout vnější pomoc s výjimkou:

(1) loď, která vjela na břeh nebo na mělčinu mimo vypouštěcí prostor, 
nebo která se zapletla s jinou lodí nebo značkou, může být vyproštěna 
a znovu vypuštěna s pomocí posádky záchranného člunu;

(2) nezávodící závodníci a další osoby, mohou poskytnout pomoc ve 
vypouštěcím prostoru tak, jak povoluje pravidlo E4.5;

(3)  pomoc v podobě informace volně dostupné všem závodníkům.

E4.3  Pohon

Pravidlo 42 se mění tak, že jakékoliv odkazy na pohyby těla se ruší. Pravidlo 
42.3(f) se také ruší.

E4.4  Tresty pro porušení pravidel části 2

Ve všech částech pravidla 44 se ukládá jednootáčkový trest.

E4.5  Vypuštění a znovu vypuštění

Pravidlo 45 se mění na
(a)  Loď vypsaná k závodění v rozplavbě může být vypuštěna, držena na 

mělčině, vytažena na břeh nebo znovu vypuštěna kdykoliv v průběhu 
rozplavby. Avšak nelze jí uvolnit mezi přípravným a startovním 
znamením.

(b)  Lodě mohou být vypuštěny nebo vytaženy pouze ve vypouštěcím 
prostoru s výjimkou předpokládanou v pravidle E4.2(b)(1).

(c)  Lodě na břehu nebo uvnitř vypouštěcího prostoru mohou být 
nastavovány, vysoušeny nebo opravovány; jejich plachty lze měnit 
nebo refovat; zamotané objekty lze odstranit; a lze vyměňovat nebo 
opravovat radiová zařízení.

E4.6  Pověřená osoba

V pravidle 46 zaměňte „mít na palubě“ za „být rádiem řízena“.

E4.7  Rádio

(a)  Závodník nesmí vysílat rádiové signály, které působí rušení rádiového 
přijmu dalších lodí.
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(b)  Závodník, u kterého bylo zjištěno porušení pravidla E47.7(a), nesmí 
závodit, dokud neprokáže, že vyhovuje tomuto pravidlu.

E4.8  Loď mimo radiové řízení

Závodník, který ztratil rádiový kontakt se svou lodí musí neprodleně volat 
a opakovat „(číslo plachty lodi) je neovládaná“. Taková loď se považuje za 
loď, která vzdala a proto je překážkou.

E5  ČÁST 5  PROTESTy, NÁPRAVA, PROjEDNÁVÁNÍ, HRUBé 
JEDNÁNÍ A ODVOLÁNÍ

E5.1  Právo na protest; právo na žádost o nápravu nebo na jednání podle 
pravidla 69

Přidejte do pravidla 60.1(a): „Protest obviňující z porušení pravidla části 2, 3, 
nebo 4 musí být podán pouze závodníkem uvnitř řídícího nebo vypouštěcího 
prostoru a lodí vypsanou k závodění v rozplavbě, ve které se incident 
vyskytl.“

E5.2  Informování protestovaného

V pravidle 61.1.(a) zaměňte vše po první větě za: „Když se její protest týká 
incidentu v závodním prostoru, ve kterém je zúčastněna, nebo který viděla, 
musí dvakrát zavolat „(svoje vlastní číslo plachty) protestuje (číslo plachty 
druhé lodi)“ ´´.

E5.3  Protestní časový limit

V pravidle 61.3 zaměňte „dvě hodiny“  za „15 minut“ a doplňte: „Loď mající 
v úmyslu protestovat musí také informovat závodní komisi do pěti minut od 
konce odpovídající rozplavby.“

E5.4  Přijetí zodpovědnosti

Loď, která uznala porušení pravidla části 2, 3, nebo 4 předtím než byl protest 
shledán platným, může odpovídající rozplavbu vzdát bez dalšího trestu.

E5.5  Náprava

(a) Přidejte do pravidla 62.1:
(e) radiovým rušením, nebo
(f) zapletením nebo ztroskotáním způsobeným jednáním lodě, která 

porušila pravidlo části 2 nebo nezávodícím plavidlem, které se mělo 
vyhýbat.
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(b) V pravidle 62.2 zaměňte „dvou hodin“ za „15 minut“.

E5.6  Právo být přítomen

V pravidle 63.3(a) zaměňte „musela být na palubě“ za „musela ji řídit 
rádiem“.

E5.7  Přijetí svědectví a zjišťování skutečností

Doplňte do pravidla 63.6: „Svědectví o údajném porušení pravidla Části 2, 3 
nebo 4 poskytnutá závodníkem lze přijmout pouze od závodníka, který byl 
v řídícím nebo vypouštěcím prostoru a jehož loď byla vypsána k závodění 
v rozplavbě, ve které se incident vyskytl“.

E5.8  Tresty 

Když protestní komise zjistí, že loď porušila pravidlo E3.3, E4.2(a) nebo E4.5, 
musí ji buďto diskvalifikovat z další rozplavby nebo od ní v další rozplavbě 
požadovat jednu nebo více trestných otáček jak je to jen nejdříve možné po 
odstartování.

E5.9  Rozhodnutí o nápravě

Doplňte do pravidla 64.2: „Jestliže byla poškozena loď, které byla přiznána 
náprava, musí jí být poskytnut rozumný čas pro opravu před její další 
rozplavbou, ale ne více než 30 minut.“

E5.10  Znovuotevření projednávání

V pravidle 66 zaměňte „24 hodin“  za „10 minut“.

E6  DODATEK G  IDENTIFIKACE NA PLACHTÁCH

Dodatek G je změněn následovně:
(a)  Text pravidla G1.1 před pravidlem G1.1(a) se mění na:

Každá loď třídy spravované ISAF Rádiem řízené plachetnice (ISAF 
Radio Controlled Sailing) musí mít číslo plachty na obou stranách 
každé plachty. Třídové znaky a národní písmena musí být umístěna na 
hlavní plachtě, jak stanoví pravidla G1.1(a), G1.1(b) a E6(f)(1).
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(b)  Pravidlo G1.1(c) se změní na:
číslo plachty, kterým jsou poslední dvě číslice registračního čísla lodi 
nebo závodníkova osobního čísla přidělené příslušným registračním 
orgánem. Číslo s jednou číslicí musí mít jako předčíslí „0“. Před 
číslem plachty musí být prostor pro předčíslí „1“, které může být 
vyžadováno závodní komisí, když je konflikt mezi čísly plachet. Když 
konflikt zůstává, musí závodní komise vyžadovat vhodnou změnu 
čísla plachty, dokud není konflikt vyřešen. Jakékoliv předčíslí „1“, 
nebo další požadované změny se stávají součástí čísla plachty.

(c)  Věta následující za pravidlem G1.1(c) se ruší.
(d)  Pravidlo G1.2(b) se mění na:

Výška znaků a vzdálenost mezi nimi na jedné a druhé straně musejí 
být následující:

Minimum Maximum
Třídové znaky:

S výjimkou, jsou-li umístěny zády 
k sobě, nejkratší vzdálenost mezi 
znaky na opačných stranách plachty  20 mm

Čísla plachet:
Výška znaků 100 mm 110 mm
Nejkratší vzdálenost mezi 
sousedícími znaky na stejné straně 
plachty 20 mm 30 mm
Nejkratší vzdálenost mezi čísly 
plachty na opačných stranách 
plachty a mezi číslem plachty a další 
identifikací 60 mm

Národní znaky:
Výška znaků 60 mm 70 mm
Nejkratší vzdálenost mezi 
sousedícími znaky na stejné straně 
plachty 13 mm 23 mm
Nejkratší vzdálenost mezi národními 
znaky na opačných stranách plachty 40 mm

(e) Pravidlo G1.3 se mění na:
(1) Znaky třídy mohou být na opačných stranách plachty umístěny zády 

k sobě, když se tvar shoduje. Jinak musejí být znaky třídy, čísla plachet 
a národní znaky umístěny v rozdílných výškách s tím, že na pravé 
straně musí být výše.
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(2) Na hlavní plachtě musí být čísla plachty umístěna nad národními 
znaky a pod znakem třídy.

(3) Čísla plachty musejí být umístěna na hlavní plachtě nad čarou kolmou 
k přednímu lemu plachty procházející přes bod ve čtvrtině zadního 
lemu.

(f) Když rozměr plachty neumožňuje vyhovět minimálním rozměrům 
v pravidle E6(d) nebo požadavkům na umístění v pravidle E6(e)(3), 
jsou povoleny výjimky s následujícím pořadím priorit:

(1) vynechání národních písmen;
(2) pozice čísla hlavní plachty níže než na linii kolmé k přednímu lemu 

přes čtvrtinový bod zadního lemu;
(3) zmenšení nejkratší vzdálenosti mezi čísly plachty na opačných 

stranách plachty za předpokladu, že nejkratší vzdálenost není menší 
než 20 mm;

(4) snížení výšky čísla plachty.


